
   

پس از رایزنی با سرمایه گذاران، تفاهم نامه ای برای راه اندازی کارخانه دخانیات امضا شد.هرچند پروژه 
فرودگاه سقز از سال 84 استارت خورده اما با وجود گذشت 15 سال از آغاز آن، همچنان بالتکلیف 
مانده و تاکنون تکمیل نشده است.ضرورت تکمیل این پروژه محور سوال من، از آقای اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی بود که پس از طرح این سوال وی از این پروژه بازدید کرده 
و مدیرکل راه و شهرسازی را مامور کرد تا اقدامات الزم برای تکمیل آن را 
انجام دهد. براساس قول وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه 
مقرر شده بدون محدودیت اعتباری، این پروژه تکمیل شود، امیدواریم 
این پروژه در 6 ماه نخست سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

افت شدید سفرهای خارجی و تورهای داخلی در نوروز ۱۴۰۰ 

دلیلی برای افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد 

گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی امروز منتشر می شود  اتصال راه آهن به متروی تهران برای نخستین بار در کشور 

فرودگاه سقز در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ افتتاح می شود 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طول خطوط ریلی کشور که در ابتدای این دولت 1۰ هزار کیلومتر بود تا پایان دولت دوازدهم به 14 هزار 
کیلومتر خواهد رسید که نشان از افزایش 4۰ درصدی خطوط ریلی در هشت سال گذشته دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما،  محمدباقر نوبخت در مراسم ورود ۲8۹ دستگاه انواع واگن و لکوموتیو تولید داخل به شبکه ریلی که 
با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شهردار تهران در ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد افزود: 
پیش از این، در ابتدای سال و روز دوم فروردین امسال جلسه ای در سازمان برنامه و بودجه در جهت راهبرد جهش تولید ابالغ شده توسط مقام 

معظم رهبری داشتیم که در آن جلسه، وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه جهش تولید در آن جلسه ی سازمان برنامه و بودجه حضور داشت.

معاون رئیس جمهور افزود: آنچه در بخش ریلی برای جهش تولید پیشنهاد شده بود در دو عرصه ارائه شد؛ نخست برای احداث خطوط و زیرساخت ها 
و دوم ایجاد محصول و واگن و دستگاه هایی که برای ناوگان ریلی نیاز است.

قرار است امروز سازمان هواپیمایی کشوری گزارش 
نهایی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یکشنبه ۳ اسفند ماه در 
نشست خبری درباره آخرین وضعیت تهیه گزارش نهایی 
سانحه هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: طبق اَنکس 1۳ و 
کنوانسیون شیکاگو، به کشورهای دخیل در سانحه اوکراین 
گزارش داده ایم. آنها نیز 6۰ روز فرصت دارند تا به ما پاسخ 
بدهند. ۹ اسفند این فرصت تمام می شود. از چهار کشور که 

 مراسم یازدهمین و دوازدهمین مرحله بهره برداری 
از ناوگان جدید با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و 
شهرسازی در ایستگاه راه آهن شهر تهران برگزار شد.در 
این مراسم که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان برنامه وبودجه، سعید رسولی، مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و پیروز حناچی، 
شهردار تهران نیز حضور داشتند طی ارتباط زنده و از 
طریق ویدئو کنفرانس با شرکت واگن پارس و شرکت 
فوالد درخشان، از ورود ۲8۹ دستگاه ناوگان ریلی تولید 

بهزاد رحیمی- نماینده مردم سقز و بانه در مجلس امیرحسین صادقچه-مدیرکل کنترل ترافیک هوایی محمدرضا رضائی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس
مقرر شد طی جلسه ای با اعضای کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص به رای گذاشته شود. 
نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان بنادر و تصمیمات اتخاذ شده، نحوه 
استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری های بدون ترک تشریفات به ویژه ماده ۳1 
آیین نامه معامالت این سازمان، همچنین سوء مدیریت و کم کاری 
های این سازمان در حوزه فناوری اطالعات و بررسی کارشناسی هزینه 
های انجام شده در جریان بررسی درخواست تحقیق و تفحص از 
سازمان بنادر و دریانوردی، 1۲ ابهام مطرح بود که جوابیه آن از سازمان 
مذکور گرفته شده و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

ه و شهرسازی گفت: با سیاست ها و برنامه هایی که اجرا می شود، هیچ  وزیر را
14۰۰ روبه رو باشیم. فزایش قیمت ها در سال  رد که ما با ا دلیلی وجود ندا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، »محمد اسالمی« روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا احتمال نزولی شدن قیمت ها در شهرهای بزرگ 
وجود دارد، گفت: پیش بینی من به عنوان وزیر مالک نیست و من تنها سیاست ها و برنامه ها را 
اعالم می کنم و با این سیاست ها هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت ها روبه رو باشیم.

شرکت هواپیمایی پارس پرواز های عملیاتی خود را رسما آغاز کرد.به گزارش تین نیوز 
به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، همزمان با میالد با سعادت حسین بن علی 
علیه السالم شرکت هواپیمایی پارس با انجام پرواز به مسیر مشهد مقدس و طواف دور 

حرم مطهر علی بن موسی الرضا رسمًا پروازهای عملیاتی خود را آغاز کرد.
شرکت هواپیمایی پارس در مسیرهای متنوع و گوناگون میزبان هم وطنان عزیز در 
کشور خواهد بود و اولویت اصلی این شرکت انجام پرواز و متصل کردن مناطق محروم 

به مراکز استانهاست.

با توجه به انتشار جدول رنگ  بندی شهرستان های نارنجی و قرمز از تاریخ ۲5 
اسفند 1۳۹۹ الی 15 فرودین 14۰۰، مسافرت"از" و "به" شهر های نارنجی و 
قرمز ممنوع است.به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم،  اگرچه وضعیت بیماری 
در شهرها روند مطلوبی پیدا نموده اما با توجه به وجود ویروس جهش یافته در ۲۹ 
استان، این وضعیت بسیار شکننده می باشد. هرگونه تحرک، جابه جایی، برگزاری 
دورهمی، تردد و تجمع، می تواند نه  تنها برای تک تک مردم بلکه برای همه کشور 
خطرات جدی به همراه داشته باشد. لذا از همه عزیزان درخواست می  شود تا 

رییس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که طرح نوروزی پلیس راهور در جاده های کشور از 
روزگذشته )۲6 اسفندماه( آغاز شده است و تا 16 فروردین ماه 14۰۰ ادامه خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز، سردار سیدکمال هادیانفر در گفت وگو با ایسنا درباره اجرای طرح 
نوروزی پلیس در سال 14۰۰ اظهارکرد: امسال طرح نوروزی پلیس بسیار متفاوت از 
سال های گذشته برگزار خواهد شد. در واقع گرچه این طرح اجرا می شود اما با توجه به 
شیوع کرونا و پرهیز از سفر، هدف از اجرای آن ارائه خدمات و آمادگی برای سفرهای 

ضروری است.

شماره ششصد و چهل و سوم- نسخه آزمایشی -۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹
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رشد ۴۰ درصدی طول خطوط ریلی 
سفر به کدام شهر ها در نوروز ۱۴۰۰ ممنوع است؟ + نقشه و جدول 

آغاز رسمی پروازهای عملیاتی شرکت هواپیمایی پارس 

آغاز طرح نوروزی پلیس در جاده ها/ توصیه به پرهیز از سفر 

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر استان تهران از افت شدید تقاضا برای سفرهای خارجی تحت تاثیر کرونا و افزایش هزینه ها خبر داد و گفت: بالتکلیفی درباره سفرهای داخلی، آمار ثبت نام در تورهای نوروز ۱۴۰۰ را به ۱۰ درصِد تورهای نوروز ۹۸ رساند. 

گواهینامه ISO ۹۰۰۱ اداره اطالعات هوانوردی تمدید شد بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر در کمیسیون عمران 

راه روشن است

هفته ان هم

اداره اطالعات هوانوردی)AIM( یگانه متولی انتشار اطالعات هوانوردی جهت برقراری ناوبری 
هوایی ایمن، کارا و منظم  شناخته شده و منطبق با سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای 
سازمان هواپیمایی جهانی ICAO  است، انجام ممیزی های مستمر به عنوان بخشی از 
فرهنگ حاکم در حوزه اطالعات هوانوردی تاثیر غیرقابل انکاری در 
ارتقای بهره وری، ایمنی و بهبود عملکرد در ارایه سرویس های مربوط 

به حوزه عملیات هوانوردی دارد.
تفکر مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت، حاصل برنامه ریزی، تالش و 

همکاری یک مجموعه منسجم است

هفته انهم
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